
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 19.5. do 26.5. 2019 

web: milonice.rkf.cz 
email: milonice@dieceze.cz 

P. Martin Kohoutek: 605 352 976 
kohoutek.martin@seznam.cz 

Milonice: 
- modlitby májových pobožností jsou během měsíce 
května každý den v 19h. (kostel/farní kaple) 
- v pondělí v 18h je modlitba májové pobožnosti 
v Uhřicích 
- díky za brigádu při stěhování a přípravě kostela 
- během týdne byly provedeny firmou bourací práce 
- včera v sobotu proběhla první fáze úklidu, sešlo se 
5 mužů a tři ženy 
- ve středu bude brigáda pokračovat ve stěhování 
věcí a sundávání plachet, ve čtvrtek a v sobotu 
mytí a utírání. 
- sbírka příští neděle bude určena na energie 

Dobročkovice: 
- v pátek návštěvy nemocných v Dobročkovicích 
- příští neděli při mši sv. přijetí svátosti pomazání 
nemocných 
- sbírka příští neděle bude na pomoc křesťanům na 
blízkém východě 

Nemotice: 
- sbírka příští neděle bude na pomoc křesťanům na 
blízkém východě 

- příští neděli při mši sv. přijetí svátosti pomazání 
nemocných 

- pouť do Šaštína v sobotu 25.5. 2019: odjezdy: 
Dobročkovice 6:50, Uhřice 7:00, Milonice 7:05, Nesovice 
7:10, Nemotice: 7:15. Zájemci o oběd v Šaštíně se 
mohou objednat do úterý. Na platbu oběda a vstupů a 
dalších vlastních výdajů jsou potřeba Eura. Děti do 15-ti 
let musí mít cestovní pas. Návrat v cca 18h. 
 
- z pokladniček postní almužny se vybralo 814,- Kč, 
budou odeslány na Charitu 
 
- prohlášení ČBK k nadcházejícím volbám do Evropského 
parlamentu 
 
"Zveme mládež na duchovní obnovu "Odvážně s Kristem", 
kterou povede misionář  působící v Africe Bohdan Novák. 
Začátek je v pátek 24.5. v 18 h. mší svatou v kostele v 
Bučovicích, následující program bude na faře. Zde je 
také možné přespat. 
"Zveme mládež na poutní zájezd po stopách sv. Františka 
z Assisi a sv. o. Pia, 5.-12.10.2019. Cena je 9100,- Kč. 
Navštívíme hlavní místa spojená s životem těchto světců. 
Více informací na webu farnosti." 

neděle 

 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:00 
Dobročkovice 

Za Andělu Veselou, manžela a Boží ochranu 
pro živou rodinu 

10:00 
Nesovice 

Za všechny občany Nesovic 

pondělí 
Památka sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 
07:00 
Milonice 

Za uzdravení blízké osoby 

úterý 
Svátek Výročí posvěcení 

katedrály 
- - 

středa  
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek  

17:00 
Snovídky 

 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

 
07:00 
Milonice 

Za Oldřišku Filipovou, manžela, syna a dvoje 
rodiče 

sobota  - Farní pouť 

neděle 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

08:00 
Milonice 

Za františku a Marii Budíkovy a duše v očistci 

09:30 
Dobročkovice 

Za farníky 

11:00 
Nemotice 

Za Marii a Jana Varmužovy a jejich rodiče 
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